
                                                      APEL DE SELECȚIE 

PENTRU MĂSURA: 312 - „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” 

 Data publicării: 18.02.2014 

Grupul de Acțiune Locală Asociația Sargeția GAL 1 anunță lansarea în data de 18.02.2014 a primei sesiuni de depunere a cererilor de proiecte 

pentru Măsura 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi din anul 2014 
Numărul de referință al sesiunii cererilor de proiecte: M312 – 1/14 –18.02.2014. 

Beneficiarii eligibili 

 Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare
 

(având mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează 

o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale în valoare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei). 

  Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici) - care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană 

fizică autorizată 
 

şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce 

demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii 

de Finanţare. Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată, întreprindere familială şi întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/ 2008 

modificată şi completată. Această categorie de beneficiari trebuie să opteze încă din momentul depunerii Cererii de Finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea.  

Este eligibil pentru finanţare medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu 

Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar precum şi medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţionează în cadrul 

unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Având în vedere condiţiile de 

autorizare ca şi cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare. 

 Fondul disponibil pentru  acest apel de selecție este de 304.970 Euro. Suma maximă nerambursabilă care se poate acorda pentru finanțarea unui proiect pe axa 

Leader prin Grupul de Acțiune Locală Asociația Sargeția GAL 1 este de 100.000 euro. 

1. Intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de 70% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși: 

 50.000 Euro/ proiect daca beneficiarii sunt persoane fizice autorizate; 100.000 Euro/ proiect pentru micro-întreprinderile care își desfășoară activitatea în 

sectorul transportului rutier; 200.000 Euro/ proiect pentru alte micro-întreprinderi 

2. În cazul în care proiectele prevăd activități de producție de bunuri, intensitatea ajutorului public va fi de până la 85% din totalul cheltuielilor eligibile. și nu va depăși 

plafoanele precizate la pct.1.: 50.000/100.000/ 200.000 Euro. 

3. În cazul în care proiectele prevăd achiziția de utilaje agricole (cod CAEN 0161- Activități auxiliare pentru producția vegetală și cod CAEN 7731- Activități de închiriere și 

leasing cu mașini și echipamente agricole), intensitatea ajutorului public va fi de până la - 40%*din totalul cheltuielilor eligibile. Sprijinul nerambursabil se va putea majora 

cu: 10% - pentru investițiile realizate de tinerii cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanțare și nu va depăși plafoanele precizate la pct.1.: 50.000/ 100.000/ 

200.000 Euro. 

 Data limită de depunere a proiectelor este: 20.03.2014, ora 16.00. 
Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociației Sargeția GAL 1 la adresa: str. Principală nr. 310, comuna Șoimuș, Jud. Hunedoara, de luni până vineri, între 

orele 8.30-16.30. Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate din Ghidul solicitantului aferent Măsurii 312 a PNDR versiunea 07 ianuarie 2014 

disponibil pe site-ul www.apdrp.ro și www.madr.ro, respectiv www.galsargetia.ro. Cererile de finanțare, odată finalizate, se multiplică în trei exemplare de către solicitant. Originalul 

și două copii a cererii de finanțare, împreună cu formatul electronic (CD) și cu documentele în original (pentru care a atașat copii) se depun la secretariatul GAL.  
GAL va publica Raportul de Selecție pe pagina proprie de web, va înștiința solicitanții în scris asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție și îl va afișa la sediul 

GAL-ului și la sediul consiliilor județene și sediile unităților administrativ-teritoriale ale localităților membre în GAL. 

 Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurilor sunt cuprinse în Ghidul solicitantului aferent Măsurii 312 a PNDR versiunea 07 ian. 2014 

disponibil pe site-ul: www.apdrp.ro  și pe site-ul GAL: www.galsargetia.ro  

 Datele de contact ale GAL de unde solicitanții pot obține informații detaliate 

 Informații suplimentare sunt disponibile la sediul GAL Asociația Sargeția GAL 1 în format electronic și tipărit. Asociaţia Sargeţia GAL 1 vă stă la dispoziţie de luni până vineri între 

orele 8:30 și 16:30 la sediul GAL: Str. Principală nr. 310, comuna Șoimuș, jud. Hunedoara; Tel/fax: 0254/237670. 
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